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بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با احساس نابرابری اجتماعی در
شهر کازرون
اکثز سارع ؽاُآتادی ،1لیلی تٌیاد ،2فاطوِ کاهیارفزد
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چکیذُ
ّذف پظٍّؾ حاضش تشسػی فَاهل اختوافی ٍ فشٌّگی هشتثظ تا احؼاع ًاتشاتشی اختوافی دس
ؿْش واصسٍى اػت .سٍؽ تحمیك اص ًَؿ پیوایؾ ٍ خاهقِی آهاسی آى افشاد ػشپشػت خاًَاس دس
ؿْش واصسٍى وِ تمشیثاً ً 28988فش ّؼتٌذ تَدُ ،وِ ً 275فش اص آًْا تا اػتفادُ اص فشهَل وَوشاى
تِ فٌَاى ًوًَِ ٍ تِ سٍؽ ًوًَِگیشی چٌذ هشحلِای؛ اتتذا عثمِای ًؼثی ٍ تقذ دس داخل عثمات
ًوًَِگیشی ػیؼتواتیه اًدام ؿذُ اػت .اتضاس گشدآٍسی دادُّا ،پشػؾًاهِی هحمكػاختِ اػت
وِ سٍایی آًْا اص عشیك افتثاس كَسی ٍ پایایی آى اص عشیك هحاػثِی ضشیة آلفای وشًٍثاخ
ػٌدیذُ ؿذ .اعالفات گشدآٍسی ؿذُ تا اػتفادُ اص ًشمافضاس  spssتدضیِ ٍ تحلیل ؿذ .یافتِّا
حاوی اص آى اػت وِ هتغیشّای ػي ،تقذاد افضای خاًَادُ ،پایگاُ اختوافی-التلادی خاًَادُ ٍ
دػتشػی ًاتشاتش تِ هؼیشّای اػتخذاهی ،تدولگشایی ،ػشهایِی اختوافی ،دػتشػی ًاتشاتش تِ
اهىاًات تْذاؿتی ،تا ًاتشاتشی اختوافی ساتغِی هقٌاداسی داسًذّ .وچٌیي ًتایح سگشػیَى ًـاى
هیدّذ وِ تدولگشایی ٍ دػتشػی ًاتشاتش تِ اهىاًات تْذاؿتی دس هدوَؿ  45دسكذ اص تغییشات
هتغیش ٍاتؼتِ سا تثییي هیوٌٌذ.
ٍاصگاى کلیذیً :اتشاتشی اختوافی ،تدولگشایی ،ػشهایِی اختوافی ،پایگاُ اختوافی -التلادی،
دػتشػی ًاتشاتش تِ اهىاًات تْذاؿتی

 -1داًـیاس خاهقِ ؿٌاػی داًـگاُ یضد
-2داًـدَی دوتشی خاهقِؿٌاػی داًـگاُ یضد
 -3واسؿٌاع هذیشیت آهَصؿی داًـگاُ پیام ًَس اسدواى
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هقذهِ
ًاتشاتشی اختوافی ٍ اػتوشاس فاكلِ ی عثماتی یىی اص هقضالت خَاهـ تـشی اػت .ایي
ًاتشاتشی اص گزؿتِّای دٍس تِ كَس گًَاگَى ٍخَد داؿتِ ٍ اص دیشتاص یىی اص هْوتشیي
هثاحث دس تیي الَام ٍ هلل هختلف تَدُ اػت ٍ دس ّش خاهقِ تش هثٌای فلؼفِ ،هزّة ٍ
لَاًیٌی وِ داؿتِاًذ ایي ػؤال هغشح تَدُ وِ آیا افشاد اًؼاًی ّوِ تشاتش ٍ هؼاٍیاًذ ٍ یا
تش حؼة ًظاد ،سًگ ،صتاى ٍ هزّة ٍ ...داسای حمَق ٍ هضایای هتفاٍتی ّؼتٌذ؟(ستاًی ٍ
اًلاسی.)73 :1385 ،اًذیـوٌذاى دیٌی ٍ دٍلتیً ،اتشاتشیّای ًاؿی اص هقیاسّا ٍ
ؿاخقّای خٌؼی ،ػٌی ،دیٌی ،فمیذتی ،اختوافی ،التلادی ،حمَلی ،هذًی ٍ ػیاػی
سا تأییذ ٍ تَخیِ وشدُاًذ .تِ ّویي هٌاػثت هؼألِی ًاتشاتشی ٍ حشوت دس ساػتای
تخفیف یا تـذیذ آى اص لشىّا پیؾ هغشح تَدُ ٍ تِ ؿىلّای گًَاگَى دس وتابّای
همذع ٍ دس گفتاسّای فیلؼَفاى ٍ ػیاػتٍسصاى تاصتاب داؿتِ اػت(ؿیخاًٍذی:1383 ،
.)23-24
تشاتشی هفَْهی اػت تا هقاًی گًَاگَى؛ تٌاتشایي اسائِ تقشیفی ًادسػت اص آى هیتَاًذ
گوشاُ وٌٌذُ تاؿذ .تشای ًاتشاتشی ًیض تقاسیف هؼتملی ٍخَد ًذاسد تٌاتشایي ّش آًچِ وِ صیش
فٌَاى تشاتشی دس ًؾامّای اختوافی هغشح هیؿَد ،دس چاسچَب ػاختاسّای ًؾام تایذ
تقثیش ٍ تفؼیش ؿَدً ،اتشاتشی یىی اص خٌثِ ّای فوَهی ٍ ّویـگی خَاهـ اًؼاًی اػت.
توایضّای فشدی اص لثیل تَاًاییّای راتی ،اًگیضؿی ٍ توایالت گًَاگَى افشاد ٍ
تفاٍتّای اختوافی اص خولِ هتفاٍت تَدى ؿیَُی صًذگی ،حمَق ،فشكتّا ،پاداؽ ٍ
اهتیاصاتی وِ خاهقِ تشای افشاد لائل هیؿَد ٍ تِ كَستی ًْادی دس هیآیٌذ ،هَخة تشٍص
ًاتشاتشیاًذ (ستاًی ٍ دیگشاى.)268 :1390 ،
تِ عَس ولی هیتَاى گفت تحث اص ًاتشاتشیّا ٍ لـشتٌذیّای اختوافی ،اص
حؼاػیت خاكی تشخَسداس تَدُ اػت ٍ ؿایذ یىی اص دالیل آى ٍخَد گؼتشدگی ٍ
پیچیذگی تمؼین واس دس خَاهـ ًَیي اػت؛ تِ فثاستی ّشچِ خَاهـ گؼتشدُتش هیؿًَذ،
سٍاتظ تیي گشٍُّای آى پیچیذُتش ٍ دس فیي حال هتٌَؿتش هیگشدد (لْؼایی صادُ:1380،
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 .) 3تِ ّویي دلیل اًذیـوٌذاى اختوافی ّویـِ ػقی وشدُاًذ وِ خاػتگاُّا ٍ فلتّای
ایي ًاتشاتشیّا سا تثییي وٌٌذ ٍ دستاسُی ایٌىِ آیا تشای اص تیي تشدى ایي ًاتشاتشیّا تایذ
تذتیشی تیٌذیـٌذ یا تایذ آى سا تِ حال خَد سّا وٌٌذ ،دائواً تِ هٌالـِ هیپشداصًذ
(گشب .) 10 :1373،داسا تَدى حذ الصهی اص تشاتشی دس هیاى افشادی وِ دس یه اختواؿ
صًذگی هیوٌٌذّ ،ویـِ یىی اص دغذغِّای هؼؤٍالى تَدُ اػت .اص سّگزس ّویي
دػتشػی تشاتش افشاد تِ اهىاًات دس صهیٌِّای ؿغل ،دسآهذ ،تحلیالت ،هٌضلت ٍ سفاُ
اػت وِ افشاد احؼاع سضایت هیوٌٌذ ٍ ووتش دس همام همایؼِ تشهیآیٌذ .ؿٌاخت فَاهل
هؤثش دس ایداد ًاتشاتشی ٍ تضقیف ایي فَاهل هیتَاًذ دس اسائِی تشًاهِسیضی دلیك اص
عشف هؼؤٍالى ٍ ًَیذ یه صًذگی خَب سا تِ افشاد آى خاهقِ تذّذ (ًَسیاى ًدف
آتادی .)141 :1389 ،دس حال حاضش ّش وذام اص تشًاهِّای تَػقِ ،خْتگیشی خَدؿاى
سا تِ ًَفی تِ ػَی ووه تِ فمشا ٍ سفـ ًاتشاتشی لشاس دادُاًذ اها داًـی وِ دس هَسد
ًاتشاتشی ٍخَد داؿتِ تاؿذ اًذن تَدُ اػت تِ عَسی وِ ًاتشاتشی تِ یه هَضَؿ پیچیذُ
ٍ پشاتْام تثذیل ؿذُ اػت .دس تواهی خَاهـ خَاُ فمیش یا ثشٍتوٌذ ها تا ًَفی دسخِتٌذی
اص فمش سٍتِ سٍ ّؼتینّ .وچٌیي تقییي ایي ًَؿ دسخِتٌذی تشای تحلیل فمش ٍ ًاتشاتشی دس
ّش خاهقِای اهشی ضشٍسی اػت (لْؼایی صادُ ٍ هاخذی .)46 :1386 ،حال وِ تقاسیف
هتقذد اص ًاتشاتشی روش ؿذ تایذ گفت هٌؾَس ها دس ایي تحمیك تشسػی احؼاع ًاتشاتشی
افشاد اص ًؾش تحلیالت ،ؿغل ،دسآهذ ،سفاُ ٍ هٌضلت اختوافی دس ؿْش واصسٍى اػت.
تا تَخِ تِ هثاحث فَق ػؤاالت اػاػی تحمیك حاضش فثاست اػت اص:
هیضاى احؼاع ًاتشاتشی اختوافی دس ؿْش واصسٍى چِ اًذاصُ اػت؟
چِ فَاهلی تش ایي احؼاع ًاتشاتشی تأثیش داسد؟
پیؾیٌِی تحقیق
تحمیمات گؼتشدُای دستاسُی اًَاؿ ًاتشاتشی افن اص ًاتشاتشیّای خٌؼیتی،
آهَصؿی ،لَهی ،فضایی ٍ ،عثماتی دس ػالْای اخیش اًدام گشفتِ اها پظٍّؾّایی وِ
توشوض خَد سا تشسٍی ًاتشاتشی اختوافی گزاؿتِ تاؿذ هحذٍد اػت.
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ًتایح پظٍّؾّای ستاًی ٍ دیگشاى( )1390حاوی اص دس حذ هتَػظ تَدى ًاتشاتشی
اختوافی دس تیي پاػخگَیاى ( ٍ )2/7هتَػظ تَدى ػشهایِی اختوافی دس تیي آًْا ()2/9
اػتّ .وچٌیي ًتایح تیاًگش آًؼت وِ ّشچِ ػشهایِی اختوافی تاالتش تاؿذً ،اتشاتشی
اختوافی واّؾ خَاّذ یافت (ستاًی ٍ دیگشاى.)267 :1390،
عْواػثی ٍ ّوىاساى ( )1391دس پظٍّؾ خَد دسیافتٌذ وِ تفاٍت هقٌاداسی تیي
احؼاع ًاتشاتشی اختوافی ٍ هتغیشّای فشكتّای اختوافی( ؿاًغّای صًذگی)،
هحذٍدُی خغشافیایی ٍ تشًاهِّای سػاًِای(هخاعثاى ،سػاًِ ،داخلی یا خاسخی) ٍخَد
داسد.
ًتایح یافتِّای كذالتی ٍ ػخا هْش ( )1392حاوی اص آى اػت وِ دس تیي اتقاد
هختلف ًاتشاتشی خٌؼیتی " ًاتشاتشی حمَلی ،ػیاػی ،اختوافی ٍ التلادی" تیـتشیي
هیضاى احؼاع ًاتشاتشی ،هشتَط تِ هتغیش ًاتشاتشی حمَلی اػتّ .وچٌیي تقذ ػیاػی
ًاتشاتشی خٌؼیتی ،ساتغِی هقىَع ٍ هقٌاداس تا هـاسوت اختوافی داسد.
ًتایح یافتِّای ؿالچی ٍ خٌگ( )1395دس استثاط تا تاصتَلیذ ًاتشاتشی اختوافی دس
تْشاى اص خالل تقاهل ػشهایِ ٍ فضا حاوی اص آى اػت وِ چشخؾ ًاتشاتش تَلیذ هلی تِ
تخؾ هؼىي ٍ ًیض تاصاس هؼىي ٍ هؼتغالت ؿْش تْشاى دس وٌاس خلك اًَاؿ ًاتشاتشیّای
التلادی دس تاصاس هؼىي تش حؼة خایگاُ ّضیٌِی هؼىي دس تَدخِی خاًَاس ٍ تَصیـ
خغشافیایی الـاس هختلفؼ ،صهیٌِػاص خلك ًاتشاتشی دس تْشاى هقاكش ؿذُ ٍ ایي سًٍذ
هَخة تاصتَلیذ اًَاؿ ًاتشاتشی دس حَصُی والى اختوافی هیؿَد.

گگلّ ٍ 1وىاساى ( ) 2015دس پظٍّؾ خَد دس استثاط تا ًاتشاتشی اختوافی دس آهَصؽ
فالی هذسى هقتمذًذ تؼیاسی اص هحمماى خاعشًـاى هیوٌٌذ وِ فولىشد آهَصؽ تِ فٌَاى
واًال تحشن اختوافی تِ تذسیح خٌثی هیؿَد .تشفىغ ،آهَصؽ ٍ پشٍسؽ یه
هؤػؼِ ی تمَیت ٍ تاصتَلیذ ًاتشاتشی اػت .ایي فشایٌذ تِ یه اثش فشٌّگی دیگش تثذیل
هیؿَد  -خاتدایی همیاع اسصؽ تشای وؼاًی وِ اص دػتشػی تِ ویفیت فالی تحلیل
1 - Gegel & et all
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هحشٍم ؿذُاًذ -دس ًتیدِ ها هیتَاًین تا هـاّذُی فشػایؾ اسصؽّای رٌّی اٍلیِ دس
خاهقِ ،سؿذ ًاخَؿایٌذ تٌؾّای اختوافی ٍ اختوافی سا اص تیي تثشین.
یافتِّای حاكل اص پظٍّؾ ػیٌگّ ٍ 1وىاساى( )2016حاوی اص آى اػت وِ دس تحلیل
هحتَای ویفی اص هغالقات اًتخاب ؿذُ تشای ؿٌاػایی ًؾشیِّا ٍ عثمِتٌذی هغالقات ،تش
هثٌای ًؾشی آًْا دس هدوَؿ  2892هغالقِ تا  16هَسد دس ایي تشسػی كَست گشفت.
ّفت ًؾشیِی اختوافی دس  48هَسد دس هغالقات اًتخاب ؿذُ اص خولِ :سٍاًی اختوافی
(¼ ،)13nسفتاس (¼ ،)10nهَاد خذیذ (¼ ،)10nػشهایِی اختوافی (¼  ،)6nاًؼدام
اختوافی (¼ ،)4nهَاد ( ¼ ٍ )3nحوایت اختوافی ( ¼  .)2nتشسػی ؿذ .دس ًتیدِ
همشس ؿذ ًؾشیِّای سٍاىؿٌاختی تیـتش هَسد اػتفادُ لشاس گیشًذ .اگش چِ ًؾشیات اغلة
روش ؿذُ اػت ،اوثش ایي هغالقات ًؾشیِی اختوافی سا آصهایؾ ًویوٌٌذ.
خاًؼَىّ ٍ 2وىاساى( ) 2017دس پظٍّؾ خَد دس استثاط تا سًٍذ ًاتشاتشی اختوافی دس
هیاى ًَخَاًاى داًواسوی تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ وِ اگشچِ ؿىاف دس فذم فقالیت فیضیىی
تیي عثمات اختوافی تِ ًؾش هیسػذ ،دس ًَخَاًاى داًواسوی گؼتشؽ ًیافتِ اػت ،اها
تفاٍتّای لاتل تَخْی دس ػغح فقالیت ّای هیاى ًَخَاًاى تاال ،هتَػظ ٍ پاییي ٍخَد
داسد .دس ًتیدًِ ،یاص تِ فقالیت هذاخلِ ی خؼواًی ّذفوٌذ دس هیاى ًَخَاًاى عثمِی پاییي
(ٍ هتَػظ) ٍخَد داسد.

ًتایح یافتِّای تَییذّ ٍ 3وىاساى ( )2018دس هَسد ًاتشاتشی اختوافی ٍ التلادی دس
تشٍص چْاس ًَؿ ػشعاى سایح :هغالقِی سخیؼتشی هثتٌی تش خوقیتً ،ـاى هیدّذ وِ
ًاتشاتشی ّای اختوافی ٍ التلادی لاتل تَخْی دس غشب ٍخَد داسد اص خولِ اػىاتلٌذ ٍ
دس تقضی هَاسد افضایؾ یافتِ اػت .ایي هغالقِ تِ عَس خاف ؿیَؿ اختوافی ٍ التلادی
دس حال ؽَْس (وِ لثالً گضاسؽ ًـذُ) سا دس تشٍص ػشعاى وَلَسوتال دس هیاى صًاى ٍ

1 - Singh& et all
2 - Johnse
3 - Tweed& et all
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هشداى ًـاى هی دّذ وِ الذاهات تشای خلَگیشی ،واّؾ ٍ ًاتَد وشدى ًاتشاتشیّای
تْذاؿتی تایذ دس اٍلَیت تْذاؿت فوَهی تاؿذ.
دستاسُی فلل ًاتشاتشی ًیض اًذیـِّای صیادی ٍخَد داسد؛ یه فلت اكلی ًاتشاتشی سا تایذ
دس ًیاصّای فغشی اًؼاىّا خؼتدَ وشد .تیـتش پظٍّـگشاى ٍ داًـوٌذاى ضقف اخاللی
ٍ ایواى خاهقِ یا دٍلتْا سا دلیل هْن دیگش ًاتشاتشی هیداًٌذ هثالً اسػغَ ًاتشاتشی سا
ّوَاسُ الصم هی داًؼت ،دیَیذ ّیَم چْاس فاهل هادی ،سٍاًی ،اختوافی ٍ ػیاػی سا دس
ایي تاسُ یادآٍس ؿذُ اػت ٍ هاسوغ تش ایي تاٍس تَد وِ ًاتشاتشی تشای ّویـِ تایذ اص
خاهقِی اًؼاًی سیـِوي ؿَد (یاػَسی ٍ ّوىاساى.)219-220 :1388 ،
هثاًی ًظزی
ٍتش 1تِ فاهل هالىیت التلادی دٍ فاهل دیگش یقٌی ٍضقیت ؽاّشی ٍ حالت رٌّی
اضافِ هی وٌذ تٌاتشایي اٍ ٍضقیت عثماتی سا دس استثاط تا ٍضقیت تاصاس ؿشح هیدّذ
تٌاتشایي ٍتش عثمِ سا یه هفَْم اختوافی داًؼتِ ٍ تشای تحلیل ًاتشاتشی ،ػِ هفَْم
ولیذی هٌضلت ،عثمِ ٍ حضب سا ٍاسد تحلیل لـشتٌذی اختوافی هیوٌذ .پاسػًَض

2

ًاتشاتشی اختوافی سا دس استثاط تا ًؾام اختوافی هَسد تشسػی لشاس هیدّذ تٌاتشایي آى سا
یه اهش ضشٍسی ٍ واسوشدی تلمی هیوٌذ .اص ًؾش اٍ" لـشتٌذی اختوافی پایِّای
اسصؿیاتی سا فشاّن هیوٌذ ٍ تا ًؾام اسصؽ فوَهی ٍ هـتشن خاهقِ استثاط داسد"(.كالح
آتادی) 48 :1379،؛ تِ فثاست دیگش لـشتٌذی اختوافی تَصیـ افشاد ّش گشٍُ اختوافی یا
خاهقِ تش سٍی یه همیاع هَلقیت اػت (تأهیي.)21 :1388 ،
اص ًؾش ساخشص فٌاكش خشدُفشٌّگ دّماًی فٌاكشی ّؼتٌذ وِ هاًـ ًَآٍسی ٍ
پزیشؽ تغییشات دس خَاهـ سٍػتایی هیؿًَذ؛ ایي فٌاكش فثاستٌذ اص-1 :فذم افتواد
هتماتل  -2فمذاى ًَ آٍسی -3تمذیشگشایی -4پاییي تَدى ػغح آسصٍّا  -5فذم تَاًایی
چـنپَؿی اص هٌافـ آًی تِ خاعش هٌافـ راتی -6فذم تَخِ تِ فٌلش اّویت صهاى -7

1 -max weber
2 -Talcott parsons
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خاًَادُگشایی ٍ -8اتؼتگی تِ لذست دٍلت -9هحلیگشایی  -10فمذاى ّوذلی(اصویا ٍ
غفاسی.)220-222 :1384،
تَسدیَ دس تقشیف خَد اص ػشهایِی اختوافی هیگَیذ؛ ػشهایِی اختوافی حاكل
خوـ هٌاتـ تالمَُ ٍ تالفقل فشاّن ؿذُ تشای فشد یا گشٍُ اػت .ایي هٌاتـ تشآهذُ اص
هالىیت ؿثىِ ی تادٍاهی اص سٍاتظ ون ٍ تیؾ ًْادیٌِ ؿذُای اػت وِ اص فْن هتماتل ٍ
ػَاتك هـتشن تیي افشاد حاكل هیؿَد (تشت.)2000،

1

گلي لَسی( 2)1985ػشهایِی اختوافی سا ًَفی پیًَذّای اختوافی دس هیاى وؼاًی
هی داًذ وِ داسای هٌافـ التلادی ّؼتٌذ .ایي پیًَذّا اص عشیك اسصؽّای هـتشن ٍ
گشایؾّای فشدی هثثت ایداد هیؿَد .تِ تیاى دیگش هیتَاى گفت ٍی ػشهایِی
اختوافی سا هدوَفِای اص هٌاتـ ٍ اهىاًاتی هیداًذ وِ دس رات سٍاتظ خاًَادگی ٍ
ػاصهاى اختوافی خاهقِ تِ كَستی راتی ٍ هاًذگاس ٍخَد داسد(لَسی )1985 ،اهشٍصُ دس
وٌاس ػشهایِّای اًؼاًی ٍ التلادی ،ػشهایِی دیگشی تِ ًام ػشهایِی اختوافی هَسد
تَخِ داًـوٌذاى فلَم اختوافی ٍ اًؼاًی لشاس گشفتِ اػت .ػشهایِ اختوافی یا تقذ
هقٌَی ٍ اختوافی ػالهت یه خاهقِ ،تقذی اػت وِ هیتَاًذ اص عشیك تـَیك افشاد تِ
ّوىاسی ٍ هـاسوت دس تقاهالت اختوافی ،تِ حل آػیةّا ٍ ًاتشاتشیّای اختوافی
ووه وٌذ ٍ حشوت خاهقِ تِ ػَی سؿذ ٍ تَػقِی التلادی ،ػیاػی ٍ فشٌّگی سا
اهىاىپزیش ػاصد (الَاًی ٍ ػیذًمَی 1381،تِ ًمل اص تالش یضدی.)225 :1390،
هلشفگشایی ٍ تدولگشایی هؤلفِی اكلی خَاهـ ػشهایِداسی هذسى اػت حتی
هیتَاًین تگَیین هؤلفِی اكلی خَاهقی اػت وِ آؿىاسا دس صهشُی ًؾامّای
ػشهایِداسی ًیؼتٌذ اها اص ایي ًؾام تأثیش پزیشفتِاًذ .تِ عَس ولی اهشٍصُ هلشف ٍ
هلشفگشایی تخؾ افؾن تداسب سٍصهشُی تـش ٍ اتقاد َّیتی ٍ ولیت صًذگی سٍصهشُ
تـش سا ؿىل هیدّذ ٍ چیؼتی اٍ سا سلن هیصًذ .اتقاد َّیتی ٍ ولیت صًذگی سٍصهشُی
ها ،تش حؼة سٍاتغواى تا واالّای هلشفی تقییي هیؿَد(هقذى داس ٍ ؿىیثا:1389 ،
1 - Burt,R
2 - Loury, G
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ٍ .)150تش آخشیي خاهقِؿٌاع والػیىی اػت وِ دستاسُی هلشف ٍ ػثه صًذگی ًؾش
داؿتِ ،اص ًؾش اٍ ػثه صًذگی پیؾ اص آًىِ تش تَلیذ اػتَاس تاؿذ ،تش ؿثاّت الگَّای
هلشف اػتَاس اػت .تِ فالٍُ ٍی هقتمذ اػت وِ ؿیَُی تَلیذ التلادی تش چگًَگی
هلشف وشدى هؤثش اػت اها ضشٍستاً تقییيوٌٌذُی آى ًیؼت .اص ًؾش اٍ هلشف فشایٌذی
ؿاهل وشداسّای اختوافی ٍ فشٌّگی هتفاٍت اػت وِ تفاٍتّایی هیاى گشٍُّای
اختوافی سا تیاى هی وٌذ ٍ فمظ ًاؿی اص فَاهل التلادی ًیؼت(تٌذیىغ ٍ دیگشاى،
ّ1.)1967وچٌیي هایلغ ،هلشف سا هحذٍد تِ ػغح سفتاس ٍ وٌؾ فمالًی هیداًذ ٍ
هلشفگشایی سا اهشی ٍػیـتش ٍ تیـتش تِ هٌضلِی تؼتشی فشٌّگی ٍ فمیذتی تلمی
هیوٌذ(هایلغ.)3 :1998 ،

2

چارچَب ًظزی
دس حَصُی ًاتشاتشی اختوافیً ،ؾشیات فذیذُای دس سؿتِّای هختلف فلَم
اًؼاًی ٍخَد داسد وِ دس تذٍیي چاسچَب ًؾشی تحمیك هیتَاًذ هَسد اػتفادُ لشاس
گیشد .دػتشػی ًاتشاتش تِ اهىاًات ،دس ًؾشیات ًاتشاتشی فضایی هغشح گشدیذُ اػت.
ًاتشاتشی فضایی سا هیتَاى تَصیـ ًاتشاتش فشكتّا ٍ هَاضـ اختوافی دس فضا داًؼت وِ
تحت تأثیش هتغیشّای صهیٌِ ای ٍ دهَگشافیه ٍ ّوچٌیي التلادی ،اختوافی لشاس داسد وِ
تشای هحذٍد وشدى حذٍد ایي تحمیك فمظ هتغیشّای ػي ،خٌغ ،تقذ خاًَاس ٍ ػشهایِی
اختوافی دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اػتّ ،وچٌیي دس ًؾشیات ساخشص تش هتغیشّای فشدی ٍ
ًگشؿی وِ دس لـشتٌذی اختوافی سٍػتایی ایفای ًمؾ هیوٌذ هثل تمذیشگشایی اؿاسُ
ؿذُ اػت .ساخشص تِ هتغیشّای صهیٌِای ٍ افتمادی دس لالة تحث خشدُفشٌّگ سٍػتایی،
تِ تمذیشگشایی تِ فٌَاى یه هتغیش هْن دس پَیؾّای ًَگشایی دس هیاى سٍػتاییاى
پشداختِ(اصویا ٍ غفاسی )222-220 :1384 ،وِ تش لـش تٌذی اختوافی آًْا تأثیش هیگزاسد.
ّوچٌیي تدولگشایی دس ًؾشیات ػثه صًذگی ٍ هلشفگشایی تِ واس سفتِ اػتٍ ،تلي

1 - Bendix, R. and Lip set, M
2 - Miles, S.
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دس وتاتی تا فٌَاى "عثمِی هشفِ" هفَْم ػثه صًذگی سا هغشح هیوٌذ .ایي هفَْم دس
خَاهـ ػشهایِ داسی ،فشاتش اص ًیاصّای حیاتی ٍ ضشٍسی ؿخق ّوچَى غزا ،ػشپٌاُ ٍ
پَؿان اػت ٍ ؿاهل اػتفادُ ی هتؾاّشاًِ ٍ فوَهی اص واالّای تااسصؿی ّوچَى اؿیای
تدولی ٍ گشاىلیوت هیؿَد(والسن )2006 ،تِ ًؾش تَسدیَ ٍ ّوچٌیي ولوي ػشهایِی
اخت وافی حاكل خوـ هٌاتـ تالمَُ ٍ تالفقل فشاّن ؿذُ تشای فشد یا گشٍُ اػت وِ دس
استثاعات ٍ ػشاًدام دس هَفمیت فشد ٍ كقَد دس ًؾام لـشتٌذی اختوافی تأثیشگزاس
اػت .دس استثاط تا هتغیش دػتشػی ًاتشاتش تِ هؼیشّای اػتخذاهی اص ًؾشیِی ٍتش ،ایلیچ،
ولوي تْشُ گشفتین وِ هقتمذًذ اتقاد تشاتشی فشكتّای آهَصؿی ،ؿاهل تشاتشی
فشكتّای آهَصؿی دس تیي عثمات اختوافی هختلف ،خٌؼیتّای هختلف ،الَام ٍ
ًظادّای هختلف یه خاهقِ ٍ تشای هٌاعك ؿْشی ٍ سٍػتایی هیتَاًذ دس واّؾ ًاتشاتشی
ٍ اكالح لـشتٌذی اختوافی هؤثش تاؿذ .تا تَخِ تِ هغالة تاال ،هذل هفَْهی پظٍّؾ دس
صیش تشػین ؿذُ اػت.
تمذیشگشایی

ػي

تدول گشایی
ًاتشاتشی
اختوافی

دػتشػی ًاتشاتش تِ اهىاًات تْذاؿتی

ػشهایِی اختوافی

دػتشػی ًاتشاتش تِ هؼیشّای اػتخذاهی

هذل هفَْهی پضٍّؼ
فزضیات تحقیق:
-1تیي خٌغ ٍ احؼاع ًاتشاتشی اختوافی ساتغِ ٍخَد داسد.
 -2تیي ػي ٍ احؼاع ًاتشاتشی اختوافی ساتغِ ٍخَد داسد.
 -3تیي تقذ خاًَاس ٍ احؼاع ًاتشاتشی اختوافی ساتغِ ٍخَد داسد.

خٌغ

تقذ خاًَاس
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 .-4تیي دػتشػی ًاتشاتش تِ اهىاًات تْذاؿتی-سفاّی ٍ ًاتشاتشی اختوافی ساتغِ
ٍخَد داسد.
 -5تیي تمذیشگشایی ٍ ًاتشاتشی اختوافی ساتغِ ٍخَد داسد.
 -6تیي دػتشػی ًاتشاتش تِ هؼیشّای اػتخذاهی ٍ ًاتشاتشی اختوافی ساتغِ ٍخَد
داسد.
-7تیي تدولگشایی ؿْشًٍذاى تا ًاتشاتشی اختوافی ساتغِ ٍخَد داسد.
-8تیي هیضاى ػشهایِی اختوافی ؿْشًٍذاى تا ًاتشاتشی اختوافی ساتغِ ٍخَد داسد.
رٍػؽٌاعی پضٍّؼ:
تحمیك حاضش اص ًَؿ پیوایـی اػت ٍ تِ لحاػ ًَؿ تشسػی همغقی ٍ اص لحاػ ٍضقیت
طسفائی پٌْاًگش اػت ٍ اص ًؾش هقیاسواستشد تحمیك واستشدی اػت .خاهقِی آهاسی تحمیك
افشاد ػشپشػت خاًَاس دس ؿْش واصسٍى اػت وِ عثك آخشیي ػشؿواسی وِ تقذاد
خاًَاسّای ؿْش واصسٍى  28988اػت .تشای تقییي حدن ًوًَِ پغ اص اًدام دادى
پیؾآصهَى تش سٍی ً 30فش اص افشاد ػشپشػت خاًَاس دس ؿْش واصسٍى ٍ تِ دػت آٍسدى
كفت هَسد هغالقِ ،تقذاد ً 286فش تِ فٌَاى حدن ًوًَِ تا اػتفادُ اص فشهَل وَوشاى
اًتخاب ؿذًذ .سٍؽ ًوًَِگیشی چٌذ هشحلِای تَدُ ،اتتذا عثمِای ًؼثی ٍ دس داخل
عثمات ًوًَِ گیشی ػیؼتواتیه اًدام ؿذُ اػت .اتضاس هَسد اػتفادُ دس ایي تشسػی
پشػـٌاهِی هحمك ػاختِ تَدُ اػت وِ افتثاس آى اص عشیك كَسی ٍ پایایی آى تا
هحاػثِی آلفای وشًٍثاخ تِ دػت آهذُ اػت.
جذٍل ؽوارُ ً .1تایج هحاعثِ آلفای کزًٍثاخ تزای هتغیزّای تحقیق
ػاصُّا ٍ اتقاد
دػتشػی ًاتشاتش تِ اهىاًات تْذاؿتی ٍ

تقذاد گَیِ

هیضاى آلفا

5

0.75

سفاّی
دػتشػی ًاتشاتش تِ هؼیشّای اػتخذاهی

3

0.602

تدول گشایی

8

0.748
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ػشهایِی اختوافی

6

0.709

تمذیشگشایی

5

0.711

احؼاع ًاتشاتشی اختوافی

20

0.724

تشای تدضیِ ٍ تحلیل دادُّا اص ًشمافضاس آهاسی اػتفادُ ؿذُ ٍ تشای آصهَى ٍ تحلیل سٍاتظ
تیي هتغیشّا اص آصهَى تحلیل ٍاسیاًغ  ،Fآصهَى تفاٍت هیاًگیي  ،Tضشیة ّوثؼتگی
پیشػَى ٍ ّوچٌیي سگشػیَى چٌذهتغیشُ اػتفادُ ؿذ.
تؼزیف ػولیاتی هتغیزّای تحقیق:
عي:تقذاد سٍصّایی اػت وِ یه فشد اص تذٍ تَلذ تا وٌَى ػپشی وشدُ اػت وِ تِ
كَست ػال تیاى هی ؿَد .تِ دلیل تغییشات اختوافی ٍ فشٌّگی خَاهـ ،تیي ًگشؽّای
گشٍُّای ػٌی هختلف تفاٍت ٍخَد داسد ،دس تحمیك حاضش اص پاػخگَ پشػیذُ ؿذُ
چٌذ ػال داسیذ ػٌدؾ ایي دٍ هتغیش دس حذ فاكلِای اػت.
جٌظ :خاهقِؿٌاػاى هیاى خٌغ ٍ خٌؼیت توایض لائلٌذ اكغالح"خٌغ" تِ تفاٍتّای
تیَلَطیه هیاى صى ٍ هشد داللت داسد ،حال آًىِ ؿخلیت ًاؽش تش ٍیظگیّای ؿخلی ٍ
سٍاًی اػت وِ خاهقِ آى سا تقییي هیوٌذ ٍ تِ اكغالح هشداًگی ٍ صًاًگی ّوشاُ
اػت(گشتٍ )12 :1382،یظگیّای اػاػی خٌؼیت وِ اص صى ٍ هشد هَسد اًتؾاس اػت دس
اٍایل صًذگی ٍ دس هحیظ خاًَادُ فشا گشفتِ هیؿَد ٍ ػپغ دس هحیظّای هذسػِ،
گشٍُّای ّوؼاالى ٍ اص عشیك سػاًِّای گشٍّی ٍ ػایش فَاهل خاهقِپزیشی هخلَكاً
تینّای ٍسصؿی ٍ هحیظ واس تمَیت هیگشدد(ساتشتؼَى .)291 :1385 ،دس ایي تحمیك
خٌغ پاػخگَ دس لالة یه ػؤال تؼتِ(هشد یا صى) پشػیذُ ؿذُ اػت.
تؼذاد اػضای خاًَادُ :هٌؾَس تقذاد افشادی اػت وِ دس وٌاس فشد ٍ تِ ّوشاُ پذس ٍ هادس
دس یه خاًِ صًذگی هیوٌٌذ ،دس پشػـٌاهِ ایي ػؤال تِ كَست یه ػؤال تاص اص
پاػخگَ پشػیذُ ؿذُ اػت.
ًَع هٌشل هغکًَی :هٌؾَس ًَؿ هٌضل هؼىًَی اػت وِ فشد دس آى صًذگی هیوٌذ ،ایي
ػؤال تِ كَست یه ػؤال تؼتِ اص پاػخگَ پشػیذُ ؿذُ اعت.
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تقذیزگزایی  :تمذیشگشایی پزیشؽ تی چَى ٍ چشای ٍلایـ ٍ تؼلین دس تشاتش آى ،هٌثقث اص
اًذیـِای وِ آًاى سا خاسج اص حیغِی تؼلظ اًؼاى هیداًذ (ػاسٍخاًی.)280 :1376،
ساخشص تمذیشگشایی سا تِ دسخِ ای اص دسن فشد ًؼثت تِ فذم تَاًاییاؽ دس هَسد وٌتشل
آیٌذُ تقشیف وشدُ اػت(هْذی پَس خشاػاًی.) 118 :1390،
عزهایِی اجتواػی :ػشهایِی اختوافی یه هفَْم چٌذ تقذی اػت وِ وویت ٍ ویفیت
سٍاتظ اختوافی آًْاػت .دس ایي پظٍّؾ هٌؾَس اص ػشهایِی اختوافی ؿثىِّایی تا
ٌّداسّای افتواد ٍ فول هتماتل ٍ هـاسوت دس صًذگی خوقی اػت وِ تا ػاختاس سٍاتظ
خاكی تیي وٌـگشاى هـخق هیؿَد (هْذی پَس خشاػاًی)128 :1390 ،؛ تِ تیاى دیگش
آى دػتِ اص ٍیظگیّای ػاصهاى اختوافی اص لثیل ٌّداسّا ،ؿثىِّای اختوافی ٍ افتواد
هتماتل اػت وِ هـاسوت ٍ ّواٌّگی افشاد تشای دػتیاتی تِ هٌافـ هـتشن سا تؼْیل
هیوٌذ (پَتٌام.)1995 ،

1

تجولگزایی :هٌضلت گشایی دس هلشف فشایٌذی اًگیضؿی اػت وِ افشاد تالؽ هیوٌٌذ اص
عشیك هلشف وشدى هحلَالت هلشفی تدولی وِ ًوادی اص همام تشای فشد ٍ افشاد ػْن
پیشاهَى اٍ هحؼَب هیؿَد ،هَلقیت اٍ هحؼَب هیؿَد ،هَلقیت اختوافی خَد سا
تْثَد تثخـذ(ایؼتوي ٍ ّوىاساى .) 1999 ،دس ٍالـ ایي افشاد تا هلشف واالّای خاف
وؼة َّیت وشدُ ٍ خَد سا اص دیگش افشاد ٍ گشٍُّا هتوایض هیوٌٌذ(والسن ٍ دیگشاى،
.)2007
ًاتزاتزی اجتواػی :تِ تَصیـ چَلِ هٌاتـ اسصؿوٌذ دس خاهقِ هیگَیٌذ (چلثی:1375 ،
ً .)141اتشاتشی اختوافی تِ ٍضقیتی گفتِ هیؿَد وِ دس چاسچَب آى اًؼاىّا دػتشػی
ًاتشاتشی تِ هٌاتـ تااسصؽ ،خذهات ،هَلقیت ٍ فشكتّای خاهقِ داسًذ ٍ ایي ٌّگاهی
اػت وِ افشاد یىذیگش سا دسخِتٌذی ٍ اسصیاتی هیوٌٌذ (ّواى .)141:تشای ػٌدؾ ایي
هتغیش ،هتغیشّای ًاتشاتشی آهَصؿیً ،اتشاتشی خٌؼیتیً ،اتشاتشی عثماتی ٍ ًاتشاتشی فضایی
سا تا ّن تشویة وشدین.
1 - putnam.R.D

تزرعی ػَاهل اجتواػی ٍ فزٌّگی هزتثط تا احغاط137 / ...

یافتِّا
تش اػاع یافتِّای تِ دػت آهذُ اص تحمیك % 57/1 ،دسكذ پاػخگَیاى صى ٍ % 42/9
دسكذ هشد تَدُاًذ ّوچٌیي هیاًگیي ػٌی پاػخگَیاى 39/47ػال تَدُ ،ون ػيتشیي
پاػخگَ  15ػالِ ٍ هؼي تشیي آًْا  82ػالِ اػت .هیاًگیي تحلیالت پاػخگَیاى 12
والع تَدُ ٍ هیاًگیي تقذ خاًَاس دس ایي ؿْش ً 3فش تَدُ اػت
جذٍل ؽوارُی ( :)2تَصیف هتغیز هیشاى ًاتزاتزی اجتواػی تز حغة هیاًگیي
ًام هتغیش
ًاتشاتش

دػتشػی

تِ

اهىاًات

حذالل

حذاوثش

ًوشُ

ًوشُ

هیاًگیي

اًحشاف هقیاس

5

24

14.70

4.028

7

20

12.08

2.59

تدولگشایی

17

45

32.87

6.33

ػشهایِی اختوافی

7

35

26

4.59

تمذیشگشایی

6

30

17

4.50

احؼاع ًاتشاتشی اختوافی

35

91

66.9

8.83

تْذاؿتی ٍ سفاّی
دػتشػی ًاتشاتش تِ هؼیشّای
اػتخذاهی

تش اػاع ًتایح تِ دػت آهذُ اص خذٍل تاال هیاًگیي احؼاع ًاتشاتشی اختوافی ،66.9
هیاًگیي هتغیش دػتشػی ًاتشاتش تِ اهىاًات تْذاؿتی  ،14/70هیاًگیي تمذیشگشایی ،17
هیاًگیي تدولگشایی  ،32/87هیاًگیي ػشهایِی اختوافی  ،26هیاًگیي دػتشػی ًاتشاتش تِ
هؼیشّای اػتخذاهی  12/08اػت.
جذٍل ؽوارُی(ً :)3تایج آسهَى تفاٍت هیاًگیي تیي احغاط ًاتزاتزی اجتواػی ٍ جٌغیت
خٌؼیت

فشاٍاًی

هیاًگیي

همذاس T

ػغح هقٌاداسی

هشداى

98

66/5513

0.554

0.672

صًاى

78

67/3469
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خذٍل ؿواسُی ً 3ـاى هیدّذ وِ هیاًگیي هیضاى احؼاع ًاتشاتشی اختوافی صًاى تاالتش
اص هشداى اػت ٍلی تا تَخِ تِ ػغح هقٌاداسی ( )sig=0/672هیاًگیي ایي تفاٍت تِ
لحاػ آهاسی هقٌا داس ًیؼت.
جذٍل ؽوارُی (ً :)4تایج آسهَى ّوثغتگی پیزعَى تیي هتغیزّای هختلف ٍ احغاط ًاتزاتزی اجتواػی
همذاس آهاسُ

هتغیشّای تحمیك

ّوثؼتگی پیشػَى

دػتشػی ًاتشاتش تِ اهىاًات تْذاؿتی ٍ سفاّی

()0.428

.0.00

دػتشػی ًاتشاتش تِ هؼیشّای اػتخذاهی

()0.216

0.013

تمذیشگشایی

)-0.129

0.096

تدولگشایی

()0.451

0.000

ػي

()0.252

0.001

ػشهایِ اختوافی

()0.317

0.000

تقذ خاًَاس

()0.199

0.008

()sig

ّواًغَس وِ دس خذٍل تاال هـاّذُ هیؿَد تیي هیضاى ػي ،تقذ خاًَاس ،ػشهایِی
اختوافی ،تدولگشایی ،دػتشػی ًاتشاتش تِ هؼیشّای اػتخذاهی ،دػتشػی ًاتشاتش تِ
اهىاًات تْذاؿتی ٍ سفاّی تا هیضاى احؼاع ًاتشاتشی اختوافی ّوثؼتگی هثثتی ٍخَد
داسد؛ یقٌی ّش چِ ایي هتغیشّا تیـتش تاؿٌذ احؼاع ًاتشاتشی اختوافی ًیض افضایؾ هییاتذ
ٍ تا تَخِ تِ ػغح هقٌاداسی آًْا وِ ووتش اص  0.05اػت ،ایي ّوثؼتگی اص لحاػ آهاسی
هقٌاداس اػت ٍلی تیي هیضاى هتغیشّای تمذیشگشایی ٍ ّوثؼتگی هقٌاداسی ٍخَد ًذاسد.
تِ هٌؾَس ػٌدؾ ٍ تشسػی فَاهل تقییيوٌٌذُی احؼاع ًاتشاتشی اختوافی ٍ دػتیاتی تِ
تشویة تْیٌِ فَاهل هؤثش تش احؼاع اهٌیت اص تحلیل سگشػیَى چٌذهتغیشُ تِ سٍؽ گام تِ
گام اػتفادُ ؿذ .دس خذٍل صیش خالكِی اعالفات حاكل اص اخشای سگشػیَى سا ًـاى
هیدّذ.

تزرعی ػَاهل اجتواػی ٍ فزٌّگی هزتثط تا احغاط139 / ...

جذٍل ؽوارُی (ً :)5تایج رگزعیَى چٌذهتغیزُ تزای تثییي ٍاریاًظ هتغیزّای هغتقل
هتغیزّای هغتقل

ضزیة اعتاًذارد

ضزیة اعتاًذارد

ًؾذُ B

ؽذُ Beta

هقذار T

عطح
هؼٌاداری

ضشیة ثاتت

31.637

-

7.155

0.000

تدول گشایی

0.801

0.567

6.309

0.000

دػتشػی ًاتشاتش تِ اهىاًات
تْذاؿتی

0.608

0.269

2.988

0.004

R=0/686 R Square=0/471 Adjusted R Square=0/456

تِ هٌؾَس تثییي احؼاع ًاتشاتشی اختوافی تشاػاع هتغیشّای هؼتمل ،اص سگشػیَى
چٌذهتغیشُ تِ سٍؽ گام تِ گام 1اػتفادُ ؿذ .دس هدوَؿ اص هتغیشّای ٍاسد ؿذُ تِ
هقادلِی سگشػیًَی ،دٍ هتغیش تدولگشایی ٍ دػتشػی ًاتشاتش تِ اهىاًات تْذاؿتی دس
هذل سگشػیًَی تال ی هاًذ وِ ضشیة ّوثؼتگی آًْا تا ًاتشاتشی اختوافی تشاتش تا
 ٍ R;0/686ضشیة تقییي تشاتش تا  ٍ 0/47ضشیة تقییي تقذیل ؿذُ ،تشاتش تا  0/45تِ
دػت آهذُ ٍ ایي ضشایة تیاًگش آى اػت وِ حذٍد  45دسكذ اص ٍاسیاًغ احؼاع
ًاتشاتشی اختوافی تَػظ هتغیشّای هَخَد دس هقادلِی سگشػیًَی تثییي هی ؿَد.
ّوچٌیي هذل سگشػیًَی تثییي ؿذُ ًیض عثك آصهَى تحلیل ٍاسیاًغ اًدام ؿذُ ،خغی ٍ
هقٌاداس اػت صیشا همذاس آصهَى  Fتشای تثییي هقٌی داسی اثش هتغیشّای هؼتمل تش احؼاع
ًاتشاتشی اختوافی تشاتش 8/928تا ػغح هقٌاداسی  0/000هحاػثِ ؿذُ اػت.
تحلیل هغیز پضٍّؼ
0.53
0.40
0.12

0.31
تدولگشایی

ػي

0.26
0.14
ًاتشاتشی اختوافی
0.20 0.13
0.189

دػتشػی ًاتشاتش تِ اهىاًات تْذاؿتی

ػشهایِ اختوافی
دػتشػی ًاتشاتش تِ هؼیشّای اػتخذاهی

1- Stapwise
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هذل ًظزی پضٍّؼ
جذٍل ؽوارُی( :)6هحاعثِ ضزایة هغتقین ٍ غیز هغتقین تحلیل هغیز
هتغیشّا

ضشایة هؼتمین

ضشایة غیش هؼتمین

ػشهایِی اختوافی تا ًاتشاتشی اختوافی

0.37

----

ػشهایِی اختوافی اص عشیك تدولگشایی

----

0.104

ػشهایِی اختوافی اص عشیك دػتشػی ًاتشاتش تِ

----

0.029

اهىاًات تْذاؿتی
ػشهایِی اختوافی اص عشیك دػتشػی ًاتشاتش تِ

----

0.060

هؼیشّای اػتخذاهی
هدوَؿ

0.37

0.193

ػي تا ًاتشاتشی اختوافی

0.53

-----

ػي اص عشیك تدولگشایی

---

0.314

ػي اص عشیك دػتشػی ًاتشاتش تِ اهىاًات تْذاؿتی

----

0.128

هدوَؿ

0.53

0.442

یافتِّای خذٍل  6حاوی اص آى اػت وِ هتغیش ػشهایِی اختوافی تا ضشیة 0.37تأثیش
هؼتمین ٍ تا ضشیة تأثیش غیش هؼتمین  0.193تش احؼاع ًاتشاتشی اختوافی تأثیش هیگزاسد
ّوچٌیي هتغیش ػي ًیض تا ضشیة تأثیش هؼتمین ٍ 0.53تا ضشیة تاثیش  0.44غیش هؼتمین تش
احؼاع ًاتشاتشی اختوافی تأثیش داسد.
ًتیجِگیزی
ًاتشاتشی یىی اص خٌثِّای فوَهی ٍ ّویـگی خَاهـ اًؼاًی اػت .توایضّای فشدی اص
لثیل تَاًایی ّای راتی ،اًگیضؿی ٍ توایالت گًَاگَى افشاد ٍ تفاٍتّای اختوافی اص
خولِ هتفاٍت تَدى ؿیَُی صًذگی ،حمَق ،فشكتّا ،پاداؽ ٍ اهتیاصاتی وِ خاهقِ تشای
افشاد لائل هیؿَد ٍ تِ كَستی ًْادی دس هیآیٌذ ،هَخة تشٍص ًاتشاتشیاًذ .دس تواهی
اًذیـِ ّای اختوافی ٍ ػیاػی تش اّویت تشاتشی تِ هٌضلِ یه تحمیك تأویذ هیؿَد ّش
چٌذ چٌیي تأویذی تِ دلیل فمذاى ضواًت اخشایی واستشد چٌذاًی ًذاسد تٌاتشایي تشخالف

تزرعی ػَاهل اجتواػی ٍ فزٌّگی هزتثط تا احغاط141 / ...

آسهاىّا ٍ آسصٍّای هىاتة ٍ اًذیـِّای تشاتشیخَاًُ ،اتشاتشی ٍالقیتی آصاسدٌّذُ اػت
تَیظُ ٌّگاهی وِ ًاتشاتشی تا واّؾ لذست خشیذ هشدم ّوشاُ تاؿذ ،ولیت ًؾام اختوافی
سا تِ چالؾ هیوـذ ٍ خغش ؿَسؽّا ٍ تحشاىّا ٍ اضوحالل ًؾام دس تشداسد (ستاًی ٍ
دیگشاى .)268 :1390 ،تاوٌَى پظٍّؾّای هتقذدی دستاسُی ًاتشاتشی اختوافی اًدام ؿذُ
ٍلی ٌَّص پظٍّـی دستاسُ ی تشسػی فَاهل هشتثظ تا احؼاع ًاتشاتشی اختوافی دس ؿْش
واصسٍى اًدام ًـذُ اػت.
ّذف ایي تحمیك تشسػی فَاهل اختوافی ٍ فشٌّگی هشتثظ تا احؼاع ًاتشاتشی اختوافی
دس ؿْش واصسٍى تَدُ اػت وِ تِ سٍؽ پیوایـی اًدام ؿذُ ٍ خاهقِی آهاسی خاًَاسّای
ػاوي دس ؿْش واصسٍى تَدُ وِ تقذاد ً 275فش اص عشیك فشهَل وَوشاى تِ فٌَاى ًوًَِ ٍ
تِ سٍؽ ًوًَِگیشی چٌذ هشحلِای اًتخاب ؿذًذ ٍ اعالفات تحمیك تِ ٍػیلِی
پشػـٌاهِی هحمكػاختِ خوـآٍسی ؿذ ٍ دادُّا تا ًشمافضاس  spssهَسد تحلیل لشاس
گشفتٌذ.
یافتِّا ًـاى هی دٌّذ تیي هتغیشّای ػي ٍ تقذ خاًَاس تا احؼاع ًاتشاتشی اختوافی
ساتغِ ی هثثت ٍ هقٌاداسی هـاّذُ گشدیذ .استثاط هقٌاداس ػي ٍ ًاتشاتشی اختوافی سا
هی تَاى ایٌگًَِ تَضیح داد وِ ّش چِ ػي افشاد تیـتش تاؿذ ٍ تِ تلَك فملی تیـتشی
سػیذُ تاؿٌذ ،دسن اص ًاتشاتشی اختوافی تیـتش هیؿَد ٍ فشد تثقیض تیـتشی سا دس
خاهقِ احؼاع هی وٌذّ .وچٌیي تیي تقذ خاًَاس ٍ احؼاع ًاتشاتشی اختوافی ساتغِی
هثثت ٍ هقٌاداسی ٍخَد داسد؛ تذیي هقٌا وِ ّش چِ تقذ خاًَاس ووتش تاؿذ ،افشاد ًاتشاتشی
اختوافی ووتشی سا احؼاع هیوٌٌذ .دس هَسد تقذ خاًَاس ّن وِ خاًَادُّایی وِ
خوقیت صیادی داسًذّ ،ضیٌِ ّای صًذگی تیـتشی داؿتِ ٍ دس ًتیدِ احؼاع ًاتشاتشی
اختوافی تیـتشی سا تدشتِ هیوٌٌذ.
ّوچٌیي تیي خٌؼیت ٍ احؼاع ًاتشاتشی اختوافی ساتغِی هقٌاداسی هـاّذُ ًـذ.
اگشچِ هیضاى اح ؼاع ًاتشاتشی اختوافی دس هیاى صًاى تیـتش اص هشداى اػت هقوَالً صًاى
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تِ دلیل ایٌىِ اص هٌضلت پاییي تشی دس یه خاهقِ هشد ػاالس تشخَسداسًذ ،احؼاع ًاتشاتشی
تیـتشی سا داسًذ.
تیي ػشهایِی اختوافی ٍ احؼاع ًاتشاتشی اختوافی ساتغِی هقٌاداسی اػت وِ
ایي ًتایح تا یافتِّای ستاًی ٍ دیگشاى(ّ ،Tango(2003)،)1389وؼَ ٍ تا ًتایح چلثی ٍ
هثاسوی( ،)1384كیذایی ٍ ّوىاساى(ً )1388اّوؼَػت .تِ ًؾش هیسػذ افشادی وِ اص
ػشهایِ ی تیـتش ٍ آگاّی تاالتشی تشخَسداسًذ تٌاتشایي احؼاع ًاتشاتشی تیـتشی هیوٌٌذ.
ّوچٌیي تیي تمذیشگشایی ٍ احؼاع ًاتشاتشی اختوافی ساتغِی هٌفی ٍخَد داسد
ٍلی ایي استثاط اص ًؾش آهاسی هقٌاداس ًیؼت وِ ًتایح ایي یافتِّا تا یافتِّای وشیوی
ویا( ،)1384ستاًی ٍ ّوىاساى( ،)1390اًَسی( ،)1373الِ دادی ٍ ّوىاساى(،)1389
سفیقی(ً ) 1382اّوؼَػت .تیي هتغیش دػتشػی ًاتشاتش تِ اهىاًات تْذاؿتی ٍ سفاّی ٍ
دػتشػی ًاتشاتش تِ هؼیشّای اػتخذاهی تا احؼاع ًاتشاتشی اختوافی ساتغِ ٍخَد داسد
وِ ًتایح ایي پظٍّؾ تا یافتِّای تَالیی ٍ یاسی(،)1390خشاػاًی ٍ فؾیوی()1389
ّوؼَ تَدُ اػت ٍ افشادی وِ اص ایي اهىاًات تشخَسداس ًیؼتٌذ ،عثیقی اػت وِ احؼاع
ًاتشاتشی تیـتشی داؿتِ تاؿٌذ.
اص دیگش هتغیشّای تحمیك تدولگشایی تَد تیي تدولگشایی ٍ احؼاع ًاتشاتشی
اختوافی ساتغِی هقٌاداسی ٍخَد داسد ،تٌاتشایي هیتَاى گفت وِ ّشچِ فاللِ تِ هلشف
ٍ تدول تیـتش هی ؿَد ،فشد احؼاع ًاتشاتشی اختوافی تیـتشی داسد .افشادی وِ تِ دًثال
هلشف تیـتش ّؼتٌذ چَى هوىي اػت دسآهذ آًاى تىافَی ّضیٌِّای افشاد سا ًذّذ ،دس
همایؼِ تا دیگشاى احؼاع ًاتشاتشی تیـتشی سا داسًذً .تایح ایي پظٍّؾ تا ًتایح یافتِّای
ستاًی ٍ دیگشاى(ّ )1383وؼَػت.
تا دس ًؾش گشفتي یافتِّای پظٍّـی هیتَاى پیـٌْادّای صیش سا هغشح ًوَد:
-1تا تَخِ تِ هیضاى ًاتشاتشی اختوافی تِ دػت آهذُ وِ اص حذ هتَػظ تاالتش اػت
پیـٌْاد هی گشدد هؼؤٍالى هشتَعِ وَؿؾ تیـتشی تشای واّؾ فمش ٍ ًاتشاتشی اختوافی
تٌوایٌذ.
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-2تا تَخِ تِ ساتغِی هثثت ػشهایِ ی اختوافی ٍ احؼاع ًاتشاتشی اختوافی پیـٌْاد
هیگشدد ساُّای هٌغمی تشای هداب ًوَدى الـاس فشّیختِ ٍ داسای ػشهایِی اختوافی
تیـتش تشای دسن تفاٍتّا ٍ واّؾ فاكلِی اختوافی آًْادس ًؾش گشفتِ ؿَد.
 -3تا تَخِ تِ ساتغِی هثثت تدولگشایی ٍ احؼاع ًاتشاتشی اختوافی پیـٌْاد هیگشدد
توْیذات الصم تشای واّؾ هلشفگشایی ٍ تدولگشایی ٍ چـن ٍ ّنچـوی افشاد
خاهقِ تِ فول آیذ.
-4اكالح لَاًیي ٍ همشسات اػتخذاهی ٍ واّؾ تـشیفات ٍ همشسات اداسی ٍ
ؿفاف ػاصی لَاًیي ٍ همشسات هشتَط تِ اػتخذام ٍ حزف پاستیتاصی هیتَاًذ اص داهي
صدى تِ احؼاع ًاتشاتشی اختوافی تىاّذ.
-5تِ واسگیشی افشاد ؿایؼتِ دس ػوتّای هختلف ٍ تَصیـ فادالًِی ؿغل ٍ اهىاًات
تْذاؿتی ٍ سفاّی دس هیاى افشاد خاهقِ ،هیتَاًذ احؼاع ًاتشاتشی اختوافی سا واّؾ
دّذ.
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